uit het kastje
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bericht van wethouder Dick Visser
Beste Vlielanders,
Nu ruim een maand in de ban van het coronavirus lijkt
het erop dat we het in ons land onder controle kunnen
houden
Als college zijn we de afgelopen weken bezig geweest
om de gevolgen voor Vlieland op verschillende
terreinen in beeld te brengen. Omdat we op Vlieland
voor bijna 1 00 % afhankelijk zijn van het toerisme
hebben we uiteindelijk allemaal met de gevolgen te
maken en moeten we ons uiterste best doen om de
schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom vragen
we zoveel mogelijk ondersteuning van het Rijk om
straks weer uit dit dal te kunnen komen.
Afgelopen weken hebben we via alle mogelijke kanalen
onze zorgen en problemen onder de aandacht van Den
Haag gebracht. Dit doen we samen met de andere
Waddeneilanden, want samen staan we sterk en onze
problemen zijn hetzelfde. Ook de Provincie erkent onze
specifieke problemen en ondersteunt ons uitstekend.
Inmiddels lijkt het erop dat we voorlopig in een 1 ,5
meter maatschappij zullen leven. Dit zal voor veel
bedrijven en stichtingen op ons eiland nog veel
problemen opleveren omdat dit tot een heel andere
exploitatie leidt dan tot nu toe het geval was.
We gaan vanaf komende week in gesprek met
ondernemers, stichtingen en andere sectoren over de
gevolgen van de coronamaatregelen, met als doel om
met zijn allen oplossingen te vinden om Vlieland straks
weer zo goed mogelijk te laten draaien.
De komende maanden, het toeristenseizoen, is
normaal gesproken de periode waarin door de
Vlielandse bedrijven de grootste omzet gemaakt wordt.
Dit jaar in een 1 ,5 meter economie, zal dat geheel
anders zijn en de gevolgen zullen we nog lang blijven
voelen.
Ook als gemeente zullen we de komende jaren een
ander nancieel plaatje hebben dan dat we de
afgelopen jaren gewend waren. Onze hoop is gevestigd
op een stevig financieel reddingsplan vanuit het Rijk.
Alleen dan zullen we onze ondernemingen en
gemeentelijke voorzieningen in stand kunnen houden.
Het opstarten na deze coronacrisis zullen we met zijn
allen moeten doen en ik wil u dan ook allemaal vragen
om daar op een positieve wijze een bijdrage aan te
leveren.
Dick Visser
Wethouder

18 april 2020

digitale raadsvergadering
De gemeenteraad heeft besloten om in verband met de
maatregelen rond de coronacrisis de raadsvergadering
digitaal te laten plaatsvinden.
Via een spoedwet hebben de Eerste en Tweede Kamer
het mogelijk gemaakt dat er ook besluiten in een
digitale raadsvergadering genomen kunnen worden.
u kunt de raadsvergadering live volgen (in beeld en
geluid) via internet via een link op de website van de
gemeente Vlieland, www.vlieland.nl
u kunt ook inspreken, dat mag schriftelijk of digitaal,
meld u hiervoor v66r 20 april 12:00 uur aan bij de
griffier, Magda Brinksma, (06-38739152 of
griffier(vlieIand.nI).

agenda raadsvergadering 20 april 2020
aanvang 19:30 uur
Deze vergadering wordt digitaal gehouden via StarLeaf.
De vergadering wordt live uitgezonden via internet, ga
voor meer informatie naar de website van de gemeente
Vlieland, www.vlieland.nl.
Er is dus geen vergadering in het gemeentehuis!
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 24 februari
2020
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en de Uiterton
b: Mededelingen coronacrisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Overdracht gronden Staatsbosbeheer
9. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
Dorpsstraat 5, 89 en 139’
1 0. Extra krediet collectieve warmtevoorziening Boswijk
1 1 Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân
1 2. Concept RES
1 3. Rekenkamerrapport Doorwerking aanbevelingen
evenementenbeleid
1 4. Begrotingswijzigingen
1 5. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dat kan deze keer zowel schriftelijk als
digitaal in de vergadering. Neem vroegtijdig contact op
met de griffier, dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering. Griffier Magda Brinksma, 06387391 52 of griffiervlieland.nl.
.

—

.

rookverbod van kracht

schone energie Fryslân

Het college van burgemeester
en wethouders heeft op grond
van artikel 2:18 van de
Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland (APV
201 1 ) een rookverbod ingesteld
vanaf zaterdag 18 april 2020. Dit in verband met de
droogte van de afgelopen periode en de te verwachten
droogte voor de komende tijd. Het verbod geldt
vooralsnog voor onbepaalde tijd.
Het rookverbod geldt in of binnen een afstand van 30
meter van de bossen, op heide of veengronden en in
de duingebieden. Naast dit rookverbod geldt er ook een
verbod tot het stoken van vuren in bovengenoemde
natuurgebieden.

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van
duurzame energie op grote schaal. Zo zorgen we voor
een betere toekomst voor ons én onze kinderen.
Als gemeente maken we ook plannen voor schonere
energie in de toekomst. Daar betrekken we graag alle
inwoners bij. Vanwege het coronavirus kan dat
voorlopig alleen op afstand.
Hoe wil jij betrokken worden bij de plannen voor
duurzame energie in onze gemeente? Laat het weten
via de online vragenlijst op kiesvoorjelte.nl.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
.
Voor het vestigen van een atelier/schrijfplek op het
perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland (ingekomen 1
april 2020).
voor bouwen
.
Voor de vervanging van het bestaande hekwerk op
het perceel Vuurboetsduin 3 te Vlieland (ingekomen
10 april 2020).
.
Voor het plaatsen van een aangebouwde berging
op het perceel Vliepark 8 te Vlieland (ingekomen 14
april 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de vervangende nieuwbouw op het perceel
Duinkersoord 66 te Vlieland (verzonden 16 april
2020).
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen 6 weken na de dag van
bekendmaking van de vergunningen. Uw
bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende
eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving
van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en
redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden).
Stuur het bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 91
In de Dorpsstraat zijn bouwwerkzaamheden aan de
gang aan het pand Dorpsstraat 91. Maandag 20 april
zal er een kraan geplaatst worden voor het pand. Dat
betekent dat het verkeer op deze dag (tussen 11.00 uur
en 14.00 uur) gestremd zal zijn.

ook met minder saldering blijven
zonnepanelen aantrekkelijk
Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor
zonnepanelen stap voor stap afgebouwd.
Toch blijft investeren in zonnepanelen op eigen dak
aantrekkelijk. Dat zegt voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal op basis van berekeningen van de gevolgen
van de afbouw.
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer de
details van de afbouw van de salderingsregeling
bekend gemaakt. De huidige regeling houdt in dat de
zonnestroom die een huishouden aan het net levert,
wordt weggestreept tegen de stroom die op een ander
moment van het net wordt afgenomen. Dat levert een
gunstig tarief op voor het terugleveren van stroom,
namelijk dezelfde prijs als een consument voor zijn
stroom betaalt (in 2020 ongeveer 22 cent per kWh). De
salderingsregeling blijft tot 1 januari 2023 zoals hij nu
is. Daarna bouwt de overheid de regeling geleidelijk af.
In 2031 stopt de saldering helemaal. Vanaf 2031 krijgt
een huishouden een vergoeding van de
energieleverancier voor de aan het net geleverde
stroom. Die is op dit moment zon 6 cent per kWh.
Rekenvoorbeelden
Mensen die ditjaar nog in zonnepanelen investeren,
hebben een prima rendement op hun investering in
zonnepanelen. Een set van 10 zonnepanelen kost zon
4.000 euro (prijspeil 2019), rekening houdend met de
btw die kan worden teruggevraagd. Met een goede
ligging (op het zuiden) geeft deze aanschaf een
rendement dat is te vergelijken met een rente op een
spaarrekening van 4 %. De totale opbrengst in euro’s
over de levensduur van de zonnepanelen (25 jaar) is
10.500 euro. Mensen die in 2023 een set van 10
zonnepanelen zouden kopen, hebben nog steeds een
prima rendement. Namelijk een rente die is te
vergelijken met een rente van 3,5% op een
spaarrekening en een totale opbrengst van 9.300 euro
over 25 jaar.
Zelf zonnestroom gebruiken loont
Alle zonnestroom die mensen direct zelf in huis
gebruiken scheelt het kopen van stroom van het
energiebedrijf, en bespaart per kWh 22 cent.
Gemiddeld wordt zon 30 % van de zelf opgewekte
stroom direct in huis gebruikt. Het is gunstig als
mensen meer stroom van hun panelen zelf gebruiken.
Dat kan door bijvoorbeeld de wasmachine en
vaatwasser overdag aan te zetten in plaats van ‘s
avonds als er geen zonnestroom is.

Te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende sociale huurwoningen voor verhuur beschikbaar
komen.

benedenwoning 1 of 2 persoons

l;’
_5
hoekwoning 1 of 2 persoons

7
hoekwoning 1 of 2 persoons

Netto huur:
€495,53

Netto huur:
€ 528,35

Netto huur:
€ 470,00

woonkamer-keuken 25 m2
slaapkamer 1: 11 m2

woonkamer-keuken 22 m2
slaapkamer 1: 12 m2
slaapkamer 2: 6 m2

woonkamer-keuken 22 m2
slaapkamer 1: 10 m2

-

-

-

Belangstelling kenbaar maken
Een ieder die belangstelling heeft voor (één van) deze woning(en) en staat ingeschreven bij de gemeente
Vlieland als woningzoekende, kan dit kenbaar maken door middel van een formulier dat u kunt downloaden op
www.vlieland.nl. Als het echt niet anders kan kunt u het formulier ook (op afspraak) afhalen bij het gemeentehuis
of via de mail opvragen (info@vlieland.nl). Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0562) 452700. U kunt
het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar info@vlieland.nl of een papieren versie in de brievenbus doen
van het gemeentehuis.
Let op!
Samen met het inschrijiformulier moet u een inkomensverklaring 2018 overleggen. U kunt deze downloaden op
www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kind, ook als hij/zij 1 8 jaar of ouder is, wordt hierin niet meegerekend.
Op het inschrijiformulier kunt u uw volgorde van voorkeur voor de woningen aangeven.
Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk maandag 27 april 2020 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat vermeld, niet
volledig zijn ingevuld of waarbij niet de gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in behandeling
genomen.

huurwoningen De Zeester

ambulancehelikopter weer
beschikbaar
De ambulancehelikopter is inmiddels weer inzetbaar
voor het patiëntenvervoer van de Friese
Waddeneilanden.

Op 16 april hebben de nieuwe bewoners van de
huurwoningen in De Zeester de sleutel gekregen
van hun nieuwe woning. Van harte gefeliciteerd!

De vorige week is de helikopter 13 keer ingezet
voor IC-vervoer tussen Nederlandse en soms ook
Duitse ziekenhuizen. Nu de druk op de 0-capaciteit
afneemt, heeft het LCPS aangegeven dat de
ambulancehelikopter weer ingezet kan worden in
zijn oorspronkelijke functie: het vervoer van
patiënten vanaf de Friese Waddeneilanden naar
ziekenhuizen op de vaste wal. De dienstverlening
wordt weer hervat vanaf de eigen standplaats: de
luchtmachtbasis Leeuwarden.

bericht uit De Uiterton.
Er is veel onrust rondom de verpleeghuizen en daarom een
schrijven van mijn kant.
Het gaat goed met onze bewoners: ze zijn goed gemutst.
Natuurlijk missen ze hun familie en ook al doen we nog zo
ons best wij kunnen dat nooit helemaal vervangen! Maar
samen slaan we ons er doorheen, met een luisterend oor,
beeldbellen, afleiding door activiteiten en bewegen.
Ook gaan we naar buiten, niet alleen omdat het erg
belangrijk is om een frisse neus te halen maar ook omdat
dat goed is voor je geest en ervoor zorgt dat je minder snel
somber wordt. We maken van de binnentuin gebruik maar
we gaan ook één op één naar buiten om te fietsen of te
wandelen. Hierbij zorgen de begeleiders er voor dat we
goed de afstand kunnen bewaken en alleen op rustige
plekken zijn zoals het bos en het duin. Gelukkig is dit
momenteel hier op Vlie niet zo moeilijk...
De begeleiding zijn zorgmedewerkers die ook de zorg
geven dus al binnen 1 ,5 meter van de bewoners komen.
Hierdoor houden we het zo veilig mogelijk. Maar ook
zorgmedewerkers gaan weer naar huis of moeten soms
toch ook een boodschap doen. Daarom zijn er strikte
afspraken waar zij zich aan houden:
.
schone kleding
.
protocol handhygiëne
.
indien noodzakelijk beschermend materiaal (er is
voldoende aanwezig en indien nodig bij verdenking
corona of twijfelachtige klachten worden deze middelen
direct ingezet)
.
1,5meterafstand
.
weinig sociale contacten
.
alert zijn op signalen van de bewoners, niet alleen
koorts of hoesten maar ook gedragsverandering kan
een signaal zijn
.
alert zijn op eigen klachten, bij de geringste klachten
blijft men thuis en wordt er gelijk contact opgenomen
voor overleg of een test
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet maar bel of app:
(06) 50054902.
Hartelijke groet,
Tiny van der Hoek, manager WWZ Vlieland.
Chillen metje vrienden:
hoe doe je dat in
coronatijd? Als je zoveel
mogelijk thuis moet blijven.
Of wel naar buiten mag,
maar altijd op anderhalve
meter afstand van elkaar
moet blijven. Wij dagen jou
uit om daar creatieve
oplossingen voor te
bedenken. Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op
TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar
info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag worden drie winnaars
gekozen voor de weekprijzen: waardecheques van €50,-,
€20,- en €1 0,-.

5LIMMEFI
CHILLEN
CDRDNA
I1ILLEN!!!

telefoonnummers
Voor een luisterend oor: de Luisterlijn: 0900-0767 (24/7)
Voor (medische) vragen en richtlijnen: RIVM: 0800-1 351
Voor (praktische) hulpvragen:
Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888
Vlielands Kwartier (Annemarie Kort): elke werkdag van 9
11 uur: 06-15249717

doe mee met Fryslân
fan Boppen!
Naar een idee van de Friese
burgemeesters wordt er in
samenwerking met Omrop
Fryslân uitvoering gegeven
aan het project Fryslân van
Boppen.
De komende weken vliegen er
op werkdagen drones boven alle gemeenten van Fryslân,
volgens een bepaalde route. Het is de bedoeling dat er
mooie, hartverwarmende visuele steunbetuigingen zijn te
zien die inwoners, bedrijven en andere organisaties vanuit
eigen tuin of vanaf eigen balkon of terrein aan alle andere
Friezen (of mensen ver buiten de provincie) mee willen
geven. Bovendien laten we zo aan iedereen zien dat
Fryslân ook in deze tijd een hele mooie en bijzondere
provincie is, met een sterke en betrokken mienskip.
De acties en uitingen van iedereen die via deze
dronebeelden anderen een hart onder de riem wil steken,
dienen uiteraard binnen de grenzen van alle voorzorgs
maatregelen plaats te vinden.
Voor Vlieland een unieke kans om zich op een bijzondere
manier te richten op al onze gasten die nu niet op Vlieland
kunnen zijn. Wij doen daarom een oproep om aan alle
inwoners en ondernemers om op 23 april een positieve
boodschap uit te dragen die vanuit de lucht te zien is.
De beelden zullen een dag later te zien zijn op Omrop
Fryslân. Het precieze tijdstip dat de drone boven Vlieland
opnamen maakt wordt nog gecommuniceerd, het zal naar
verwachting in de ochtend zijn.
De beelden die tot nu toe zijn gemaakt zijn te zien op
www.omropfryslan.nl. Hier kunnen ook acties aangemeld
worden.

bericht van
Staatsbosbeheer
Niet doorjonge duintjes en
honden aan de lijn!
De Vlielanders en ook gasten
worden vriendelijk verzocht
om vanaf de strandovergang
staatsbosbeheer
bij het Reddingbootpad tot
aan de waterlijn de hond aan de lijn te houden. En niet met
(aangelijnde) hond door de zone met primaire (jonge)
duintjes te lopen. Dat is omdat een loslopende hond de
meeste verstoring veroorzaakt voor de strandbroeders die
in die zone broeden. Vooral in de ei-fase en als er jonge
kuikens zijn is de verstoring het grootst. Ook de Vlielander
motorcrossers worden gevraagd om de palenrij aan te
houden tot aan de crossbaan en niet door de jonge duintjes
te rijden.
Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van
de Telploeg Vlieland én de Strandvogelwerkgroep van het
overlegorgaan Waddeneilanden, wordt iedereen bedankt
voor de medewerking.

—

Het gemeentehuis is elke werkdag op afspraak geopend van 9.00 tot 1 2.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij
calamiteiten: 06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 1 1 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

